A “ESCOLA PROVINCIAL DE PREDEPORTE – PREBASKET E DE BALONCESTO” do Estudiantes Lugo Leyma
Natura, co fin de promocionar o Baloncesto desenvolverá, dende o día 12 ó 21 de setembro, unas
“XORNADAS DE PORTAS ABERTAS”. A actividade é gratuíta*. Deben avisarnos previamente, ben a través
de correo electrónico (secretaria@estudianteslugo.com) ou ao teléfono 982 22 44 03 en horario de 10:0014:00).
Os horarios de serán os seguintes:
ESCOLA PREDEPORTE (LUNS, MÉRCORES E VENRES DE 17:00 A 18:30 hrs.) DE 3 A 5/6 ANOS
ESCOLA PREBASKET (MARTES, MERCORES, XOVES DE 17:30 A 18:45 hrs.) DE 5/6 A 7/8 ANOS
ESCOLA BALONCESTO (DE LUNS A VENRES DE 17:30 A 18:45 hrs.) OS NADOS NO ANO 2007/2008
(DE MARTES A VENRES DE 17:30 A 18:45 hrs.) OS NADOS NO ANO 2009/2010
As actividades terán lugar no “ANEXO ou Pazo Provincial dos Deportes de Lugo”,

Lembrámoslles que a actividade e gratuíta, que os nenos/as deberán calzar e vestir roupa deportiva, e
se recomendan que traian unha botella de auga.
AUTORIZACION PATERNA
EU D/Dª ____________________________________________CO DNI Nº ____________________
PAI/NAI/TITOR DE__________________________________________ANO NACEMENTO___________
AUTORIZO A PARTICIPAR NA ACTIVIDADE DE PORTAS ABERTAS DO CLUB ESTUDIANTES LUGO.
ALERXIAS ou OUTROS DATOS DE INTERESE:__________________________________
Deben indicar no seguinte recadro:
DÍA ou DÍAS que acoden ás xornada:

* Aqueles nenos/as que veñan a semana de portas abertas e non desexen quedarse no Club, será gratuíta. Pero, os que se inscriban deberán aboar
a cuantía do mes de septembro que aparecen reflexados na nosa páxina web ao inscribirse.
O que abaixo asina autoriza a que o neno/a cuxos datos figuran enriba, participe co Estudantes Lugo nos desprazamentos ou actividades que os
responsables consideren oportunas.
Os datos aquí facilitados serán incorporados a un ficheiro inscrito na AEPD, baixo a titularidade do Estudiantes de Lugo. A finalidade deste ficheiro
será a da súa participación nos cursos e campionatos aos que concorra, así como para o envío das notificacións e publicacións do Club.
O deportista acepta e consinte que durante a realización dos eventos, cursos, campionatos, concursos e demais actividades organizadas por esta,
póidanse realizar sesións fotográficas para a súa posterior inclusión nas memorias anuais, na páxina Web do Club Estudiantes Lugo ou, na da Escola
de Baloncesto) e demais documentación que teña como fin principal o fomento e difusión do baloncesto.
Así mesmo, o fírmante de dita autorización exíme o Club Estudiantes de calquera responsabilidade ante calquera tipo de lesión producida
pola práctica deportiva.

ASINADO:

DATOS DE CONTACTO:
NOME PAI________________________________________ Teléfono: _______________________
NOME NAI_________________________________________ Teléfono:_______________________
Email:_______________________________________________________________

